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Ordförande - Kjell Pettersson, 60 år, Norrtälje 
 
Jag gick med i rasklubben  2004 då vi köpte vår första Face rase – Mackan 
- från Kennel Light My Fire. Det var min fru, Yvonne Ahlin, som hade gjort 
efterforskningar kring rasen. Och efter ett besök hos Åsa Thunqvist och 
hennes härliga hundar på Light My Fire, var vi fast. 
Efter Mackan har det flyttat in fler LMF hundar: 2006 kom Lifa, därefter Lilla 
Vieux 2008, Råsa 2014 och nu senast Obelyn 2017. Till familjen räknas 
också Victors Poil Long Ludde. Dessutom har vi Phoebe som är en 15-årig 
Jack Russel Terrier-dam och två Shetland sheepdogs – Leyla född 2014 
och DeeDee född 2017. 
Jag både tränar, tävlar och dömer agility, så också min fru. All tid som jag 
inte jobbar spenderar jag tillsammans med min fru och våra härliga hundar. 
Jag har försökt varit med på så många rasträffar som möjligt. Vi har ställt 
ut men framförallt deltagit i agility-KM med ett flertal vinster med både Lifa 
och Mackan. Jag har även tävlat Freestyle-KM med tre av våra hundar. 
Det är ett fantastiskt arrangemang där man träffar nya och gamla vänner 
år efter år.  
 
Jag är inne på mitt tredje år som ordförande i CBP Jag har varit 
föreningsaktiv under hela mitt vuxna liv och varit ordförande i många olika 
ideella föreningar de senaste 40 åren. Jag brinner för delaktigheten och 
den demokratiska aspekten i föreningslivet. Öppenhet och inflytande är 
ledord för mig som ordförande. 
 

  

 
 

 
Vice Ordförande - Charlotte Almberg, 54 år, Upplands Väsby 
 
 
 
År 2007 utbildade jag mig till tävlingsledare i Agility. Yvonne Ahlin höll 
kursen på Knivsta Brukshundklubb och hade med sig Light My Fire Olifane 
– Lifa. Jag föll direkt! Det var uttrycket, rörelsemönstret och kanske den 
svarta färgen som jag föll för.  Jag älskar svarta hundar. 2008 tog jag en 
valp efter Lifa och kom därmed också med i klubben.  
 
Detta är mitt första år i styrelsen och jag sitter här för att jag vill verka för 
att bevara rasens egenskaper. Då tänker jag främst på att ha fokus på alla 
våra uppfödare samt se till att fler får möjlighet att valla får. 
Idag har jag två svarta poil long:  
Tekla - Vallée des Voconces Ioné, 5 år och Frank - Hob-Nob’s Petit Prince, 
1 år. 
 

 
  



 

 

 
 
 

 

Sekreterare - Agneta Ärlestig, 49 år, Umeå 
 

 
Första mötet med rasen var ca:15 år sedan, kärlek vid första ögonkastet, 
efter det fanns ingen tvekan om vilken ras jag ville ha själv. Jag har testat 
de flesta aktiviteterna i kurs och lägerform och har ställt ut mycket men 
för tillfället är det skogspromenader, soffmys och allt annat som familjen 
gör. Den mest minnesvärda aktiviteten jag varit med på i klubbens regi, 
är kanske Bergerlägret med specialsök i Kälarne 2012 och alla rasträffar 
förstås. 
 
Jag har varit med i rasklubben i 14 år och suttit i styrelsen som 
sekreterare sedan 2012. Jag brinner för en levande klubb, där alla 
uppfödare och medlemmar ska trivas och känna att det är betydelsefulla. 
 
Min första hund var Poil longen Kira som dessvärre har gått bort, nu har 
jag Tassa (Light My Fire Tactique) en face rase som är 9 år, och katten 
Keso 

 

  

  

Kassör - Lotte Sönstebye, 57 år, Stockholm 
 

 

Min första kontakt var på Stora Stockholm 1997 då jag gick förbi en 
rasmonter med oerhört charmiga hundar och fick träffa både ägare och 
uppfödare. Ett par veckor senare hälsade jag på hos Kennel Hob-Nob’s 
och 1998 flyttade Hob-Nob’s Kinkalouf - Ruff hem till mig och satte 
guldkant på tillvaron under 15,5 år. 2011 kompletterades flocken med 
Carabrea Morning Glory – Flicka. Efter sex härliga år tillsammans gick 
hon tyvärr bort hastigt efter en mycket kort tids sjukdom 
 
Men ibland vänds sorg till glädje snabbare än man vågar hoppas så nu 
har jag och ett år gamla  Hob-Nob’s Pinot Noir – Pinot,   börjat vår 
spännande och fantastiskt roliga resa tillsammans. 
 
Mitt intresse är fokuserat på lydnad och vallning, men jag är nyfiken på 
alla aktiviteter som främjar samarbetet mellan oss och våra hundar. 
 
Tidigare har jag varit aktiv i styrelsen under många år bl a som 
ordförande och jag är dessutom initiativtagare till Områdesansvariga och 
Bergerlägret. Jag ser fram emot att jobba i klubben igen och jag hoppas 
att vi tillsammans ska se till så den tilltalar så många Berger-ägare som 
möjligt. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 

 
Ledamot - Jenny Jenderbäck, 48 år, Lindesberg 
 

 
Jag har under min uppväxt haft en massa olika djur, varav hundar alltid 
varit en favorit. Min första Berger fick vi för 7 år sedan, då vi fick ta över 
Babette från en som tyckte hon var alldeles för jobbig. Vi föll direkt för 
henne, hennes charm, busighet och intresse att alltid vilja vara med. Vem 
kan inte gilla henne?  
 
Senare kom Bonanza in i familjen och till sist Bazille. Alla hundar 
har/hade sin egen personlighet och ingen dag är den andra lik. De älskar 
mat och hitta på utmaningar. Bonanza gick tragiskt bort sommaren 201) 
och jag saknar henne djupt. Det kommer jag alltid att göra. 
Så småningom blir det ett nytt bustroll. 
 
Jag bor i Lindesberg med Bazille 4år och Babette 12år, katterna och min 
familj. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ledamot - Lena Olofsson, 56 år, Lilla Edet 
 
 
 
Jag har alltid haft hund. Först schäfer i ca 30 år och sedan mötte jag 
Berger och då var jag fast. Första kontakten med Berger var 2010 då vi 
träffade Åsa Thunqvist. Jag är aktiv inom Brukshundklubben sedan 
många år. Har stort intresse av hundars mentalitet och är 
tävlingssekreterare inom bruks och lydnad. Arbetar som 
distriktssköterska i hemsjukvården.  
 
Har varit med i klubben i 8 år men det är första året i styrelsen. Sitter i 
styrelsen för att jag tycker det är viktigt att bevara rasens egenskaper. 
Har också ett stort intresse för hundars mentalitet. 
Har idag Light my Fire Blonde 8 år och Light My Fire Hermes 5 år. 
 

 
  



 
 
 
 
 

 
Ledamot - Karolina Af Trolle, 26 år, Tranemo 
 
 
 
2007 gick jag på ett hundgymnasium och det var via en lärare där som 
jag kom i kontakt med rasen. Men det dröjde fram till 2012 innan jag 
skaffade mig en egen. Stella och jag gör allt möjligt roligt ihop - även 
om vallning är lite roligare. 
 
Det är mitt tredje år i styrelsen och det är roligt att känna att 
medlemmar och uppfödare får ut något utav klubben. 
 
 
 
 

  

 

 
Suppleant - Linda Karlsson, 20 år, Anderstorp 
 
 
Jag har haft hund så länge jag kan minnas. Började även med utställning 
och agility i tidig ålder.  
 
Första gången jag såg en Berger var på agilityplanen och det var kärlek 
vid första ögonkastet! En sån skulle jag bara ha! 
Jag ville ha en hanhund som inte var i färgen fawn men de slutade med 
att det blev en tik i just färgen fawn.  
Detta var för 6 år sedan och nu sitter jag här med 3 tikar, Bira 6 år, Minttu 
2 år och Aurora 8 månader samt en egen kennel Snabba Tassar.   
 
Detta är mitt första år i styrelsen. 

  

 
 

 
Suppleant - Beatrice Bergqvist, 28 år, Askersund 
 
 
Jag kallas Bea och har haft hund sedan jag var 16 år. Det var då mitt brinnande 
hundintresse började på riktigt när jag fick min egna hund, våren 2006. Det var 
en papillonhane och efter ytterligare tre år kom den andra papillonen, en tik. Då 
hade vi mest fokus på agility.  
 
Min första kontakt med rasen var 2006  när min storasyster skaffade en poil long 
från Jomgardens. Sedan väcktes intresset för ca två år sedan att skaffa en egen, 
då jag ville ha en vallhund att ev valla lite får med, men inte bc. Sedan fastnade 
jag mycket för deras livlighet, snabbhet och häftiga utseende.  
Detta är mitt första år i styrelsen och jag hoppas kunna bidra med både idéer 
och arbetskraft i olika sammanhang. 
Jag är instruktör inom agility, allmänlydnad och hundmötesproblematik och 
domare i Nose Work. Jag driver - Hundgården Karstorp, med kurser och 
träningstävlingar i Nose Work och även privatträningar viltspår.  
 
Hundarna jag har nu är Simbaa, en amstaf på 7år, Caramia som är papillon och 
16 mån och sist och minst Ilo som är  Berger de pyreénes a face rase från 
Skrällets Kennel och snart 8 månader.  
 

 
 


